RECUPERAÇÃO DE
ÁREAS ARDIDAS
Informação-síntese para
apoio à sessão de
avaliação dos trabalhos
desenvolvidos após o
GIF de Catraia

São Brás de Alportel e Tavira, 24 de novembro de 2014

1. ÁREA ARDIDA ENTRE 2007 E 2013

Arderam:
- 607 486 ha de espaços
florestais.
- 209 250 ha de povoamentos
florestais.
média anual da área ardida: 86 784 ha
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Destacam-se os grandes incêndios de:
– S. Pedro do Sul, com 5 066ha, em 2010
– Serra do Caramulo, com 6 854ha, em 2013
– Sabugal, com 7 080ha, em 2009

Os incêndios com mais de
100ha corresponderam a 68% da
área ardida.

– Picões/Alfandega da Fé, com 13 706ha, em 2013
– Catraia, com 21 437 ha, em 2012
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2. LEGISLAÇÃO DE RECUPERAÇÃO
Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Resolução do Conselho de Ministros n.º 65/2006, de 26 de maio
- preconiza uma atuação articulada e estruturada em cinco eixos estratégicos:
1.º eixo estratégico
aumento da resiliência do território aos incêndios florestais.
2.º eixo estratégico
redução da incidência dos incêndios.
3.º eixo estratégico
melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios.
4.º eixo estratégico
recuperação e reabilitação dos ecossistemas e das comunidades.
5.º eixo estratégico
adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz.
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Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, com a redação dada pelo Dec.-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro
- algumas disposições relativas à recuperação de áreas ardidas
(cartografia de incêndios e fogo controlado, remoção de materiais queimados);

Regime Jurídico do Planeamento Florestal
Decreto-Lei n.º 16/2009, de 28 de janeiro
- regulamenta a elaboração, aprovação e execução dos planos Florestais
(PROF, PGF e PEIF);
- introduz a figura inovadora do PEIF – plano específico de intervenção florestal, aplicável à
recuperação de áreas ardidas (estabilização de emergência e reabilitação).
despacho n.º 20124/2009, de 7 de setembro

Regime Jurídico aplicável às Ações de Arborização e Rearborização
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho
- concentra o procedimento de autorização e o quadro sancionatório aplicável às arborizações e
rearborizações, reforçando o seu acompanhamento em todas as áreas ardidas
- permite o conhecimento das ações de alteração do uso do solo ou de ocupação florestal
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FASES DA RECUPERAÇÃO

1. Estabilização de emergência:
Ações a executar no curto prazo, pelo Estado (ICNF, APA, etc.), municípios, organismos
gestores de infraestruturas, entidades gestoras de ZIF e de zonas de caça, organizações de
produtores e, também, proprietários privados individualmente.
2. Reabilitação:
Ações a executar no curto/médio prazo (nos 2 anos seguintes), pelas entidades detentoras
ou gestoras dos espaços florestais (entidades públicas, entidades gestoras de ZIF, órgãos
gestores dos baldios, etc.)
3. Recuperação de longo prazo
Após 2-3 anos, ações a executar pelas entidades detentoras ou gestoras dos espaços
florestais (entidades públicas, entidades gestoras de ZIF, órgãos gestores dos baldios, etc.)
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3. IMPACTOS SOBRE OS ESPAÇOS FLORESTAIS
DECORRENTES DOS GRANDES INCÊNDIOS
Avaliação e mitigação dos impactos causados pelos incêndios enquadrando
estratégias de reabilitação é objetivo principal do 4.º eixo do PNDFCI

Em 2009, a região do Sabugal foi afetada por um grande incêndio que provocou elevados prejuízos
de índole agrícola e florestal.
Foi elaborado 1 relatório para uma área de 7 080 hectares e uma despesa estimada de 546 150€.

Em 2010, as regiões Norte, Centro e Lisboa e Vale do Tejo foram afetadas por grandes incêndios
que provocaram elevados prejuízos no capital silvícola e agrícola.
O Despacho n n.º 13741/2010, de 27 de Agosto, estabeleceu medidas de emergência para
minimização desses prejuízos e determinou a elaboração de relatórios de avaliação pós-incêndio
para as regiões mais afetadas, com vista à atribuição de apoio no âmbito do instrumento
estabilização de emergência após incêndio .
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Em 2010, a AFN elaborou 18 relatórios de avaliação dos impactos sobre os espaços
florestais, para cerca de 40 000 hectares.
Região Norte:
9 relatórios para uma área de 18 670 hectares e uma despesa estimada de 1 349 669€.
Região Centro:
6 relatórios para uma área de 22 420 hectares e uma despesa estimada de 4 082 580€.
Região de Lisboa e Vale do Tejo:
3 relatórios para uma área de 802 hectares e uma despesa estimada de 113 310€ .
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Em 2012, o ICNF elaborou 11 relatórios de avaliação dos impactos sobre os espaços
florestais para cerca de 42 800 hectares.
- destaca-se o grande incendio de Catraia/Tavira, o de maior dimensão desde a entrada em
vigor do Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios.
Região Norte:
1 relatórios, abrangendo uma área de 2 210 hectares no concelho de Vimioso e uma despesa
estimada de 272 500€.
Região Centro:
6 relatórios, abrangendo uma área de 7 101 hectares e uma despesa estimada de 3 480 157€.
Região de Lisboa e Vale do Tejo:
3 relatórios, abrangendo uma área de 9 545 hectares e uma despesa estimada de 1 973 625€
Região do Algarve:
1 relatório relativo ao incêndio de Catraia/Tavira, abrangendo uma área de 21 437
hectares e uma despesa estimada de 3 770 000€ .
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Em 2013, o ICNF elaborou 2 relatórios de avaliação dos impactos sobre os espaços
florestais, para 24 328 hectares.
Região Norte:
1 relatório decorrente do grande incêndio de Picões/Alfandega da Fé, abrangendo uma
área de 14 912 hectares e uma despesa estimada de 2 843 700€.
Região Centro:
1 relatório decorrente dos grandes incêndios da Serra do Caramulo, abrangendo uma área
de 9 416hectares e uma despesa estimada de 1 757 700€.
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No período em análise foram também elaborados três relatórios técnicos de Recuperação da
Área Ardida, tendo em vista o restauro dos valores ecológicos e a recuperação do potencial
silvícol.a no curto e médio prazo
Estes relatórios compreenderam a área afetada pelos seguintes incêndios:
 Catraia/Tavira, em 2012.
 Picões/Alfandega da Fé, em 2013;
 Serra do Caramulo, em 2013;

Todos os relatórios podem ser consultados em:
http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/relat/raa
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4. APOIOS CONCEDIDOS PELO PRODER
Regulamentos de aplicação das Medidas do PRODER
Subação 2.3.2.1 – recuperação do potencial produtivo
estabilização de emergência
- minimização da degradação do solo e da qualidade da água e a recuperação
de infraestruturas (rede viária florestal e rede divisional)
reabilitação do potencial silvícola
- reabilitação e rearborização
Portaria n.º 1137-B/2008, de 9 de outubro
Subação 2.3.1.2 – minimização dos riscos bióticos após incêndio
controlo de espécies lenhosas invasoras não indígenas, de pragas e de
doenças após incêndio
(esta subação foi pouco utilizada, com apenas 4 candidaturas)
Portaria n.º 1137-C/2008, de 9 de outubro
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4. APOIOS CONCEDIDOS PELO PRODER
O PRODER através da Subação 2.3.2.1, «Recuperação do potencial produtivo», promoveu o
restabelecimento das áreas ardidas na vertente da estabilização de emergência e na vertente da
recuperação silvícola.
Entre 2007 e 2013 foram contratados 207 projetos correspondentes a um investimento de 31,8
milhões de euros, de acordo com as seguintes tipologias de investimento:
 Estabilização de emergência: 111 projetos, 16,1 milhões de euros
 Reflorestação: 47 projetos, 4 milhões de euros
 Reabilitação de habitats florestais: 25 projetos, 7,8 milhões de euros
 Reabilitação de povoamentos: 29 projetos, 3,9 milhões de euros

A despesa pública assumida foi de 17, 9 milhões de euros.
As regiões que mais beneficiaram destes apoios foram o Centro e o Algarve, que concentraram,
respetivamente, 28% e 27% da despesa pública total contratada.
O pinheiro bravo e o sobreiro foram as espécies mais representativas no total da área
beneficiada
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Fonte: Relatório de execução, 2013

5. PROJETOS FINANCIADOS PELO
FUNDO FLORESTAL PERMANENTE
Projeto Recuperação de Áreas Ardidas
2004-2009 Instituições: Centro de Ecologia Aplicada Baeta Neves (ISA), UA e UTAD
O objetivo geral deste projeto foi o de criar e divulgar as bases científicas e técnicas
de intervenção na gestão de áreas ardidas.
Enquadrado também no
Centro Regional de
Projetos de Investigação
do EFI PHOENIX Fire ecology and postfire management,
sedeado em Lisboa
(CEABN), entre 2005 e
2012.
Um corpo significativo de
orientações técnicas está
hoje disponível para o
público.
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Projeto Recuperação de Áreas Ardidas

A sua origem justificou-se pela urgência de intervenção na
recuperação das áreas ardidas em consequência dos
incêndios de 2003 e 2004.
O projeto proporcionou a produção de Fichas-tipo
Relações Fogo e Floresta que colocaram à disposição dos
utilizadores finais o conhecimento científico e técnico
sobre as características do fogo e das respostas das espécies
dominantes nos diferentes tipos de florestas nacionais
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